
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     
Moving Forward  MAR-05.03.01-FEAMP-0007 

     
REGIÃO DA INTERVENÇÃO   
     
Loures 

     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     
GELPEIXE – Alimentos Congelados, S.A. 

     
DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     
23-05-2017  01-06-2016  31-03-2020 

     

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL  
APOIO FINANCEIRO DO 
FEAMP 

 
APOIO FINANCEIRO   
PÚBLICO NAC./REG.* 

     
5.166.901,15 €  2.583.450,58 €  0,00 € 

    *Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     
O projeto “Moving Forward - Promoção da competitividade da Gelpeixe através da melhoria 
da eficiência energética, da otimização de processos e da redução do impacto ambiental e 
criação de valor” promovido pela Gelpeixe, tem como propósito tornar o processo 
produtivo da empresa significativamente mais eficiente – quer em termos operacionais, 
logísticos e energéticos – permitindo um maior número de unidades produzidas por pessoa 
e reduzindo a margem de erro por intervenção humana.  
 
A atividade core da Gelpeixe é a Transformação e comercialização de alimentos congelados, 
nos quais o peixe congelado se assume como matéria-prima principal. Como tal, as 
principais atividades associadas ao seu modelo de negócio caracterizam-se pelo 
armazenamento, transformação e comercialização do pescado congelado que deverão ser 
encaradas como atividades core da empresa), a que se somam as demais atividades 
relacionadas como a distribuição, marketing, conservação & manutenção, controlo de 
qualidade, financeira, sistemas de informação e recursos humanos, que – apesar de 
poderem ser encaradas como atividades de suporte – são consideradas igualmente 
estratégicas pela administração da empresa, que dedica a cada uma delas uma equipa 
composta por RHs devidamente qualificados. 
 
O projeto Moving Forward caracteriza-se, assim, por apresentar um conjunto de 
investimentos que permitirão, entre outros aspetos, aumentar o nível da qualidade da 
operação – em termos técnico-funcionais; eficiência energética; inovação e 
desenvolvimento tecnológico; controlo na qualidade dos produtos da pesca e da 
aquicultura; qualidade e adequabilidade dos sistemas e equipamentos de proteção da vida e 
da saúde humana e da prevenção de acidentes de trabalho; higio-sanitários. Face ao 



exposto, facilmente se percebe que os investimentos a realizar no âmbito do projeto 
preveem e potenciam – acima de tudo – a Poupança de Energia ou Redução do Impacto 
Ambiental, bem como Processos ou Sistemas de Gestão e Organização Novos / Melhorados. 

 


